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Wat doet onze
penningmeester bij de
VGW?

Openstaande Vacatures
Binnen de VGW hebben we nog steeds
een aantal openstaande vacatures:
Secretaris van de vereniging.
Anneke legt, na heel wat jaren actief
te zijn geweest op diverse posten
binnen de vereniging, haar
werkzaamheden neer. Zoals ze het
zelf zegt: “Het is tijd voor een
opvolger.” Voordat Anneke vertrekt
wil ze haar opvolger graag inwerken.
Lees verderop in de nieuwsbrief wat
haar functie inhoud. Wellicht is het
iets voor jou!

Tsja, wat moet een penningmeester vertellen
over zijn functie binnen de VGW? Saaie
cijfertjes? Niets is minder waar. Deze tijd
zwelt het werk enorm aan. Controle of
iedereen zijn contributie heeft betaald, en
achter de leden aan die dat nog niet hebben
gedaan. Dus rappel-mailtje er achter aan, een
week later nog een, en als het dan nog niet
komt maar eens bellen, want het kan
natuurlijk zijn dat het e-mailadres niet klopt.
Ook wordt er wel eens betaald op een naam
die niet in het ledenbestand staat. Dat kan
dan een moeder van een kind zijn (dus vrijwel
altijd een andere achternaam), waarbij de
naam van het kind niet wordt genoemd in de
omschrijving, prettige puzzel Leo! En
uiteindelijk blijven er jaarlijks tussen de vijf en
tien leden over die we uit de ledenlijst
schrappen, omdat de contributie niet wordt
betaald. Maar voor je zover bent is er veel tijd
mee heen gegaan.

Lees hier de vacaturetekst of mail voor
meer informatie naar info@vgwonline.nl

Ook komen nu zo langzamerhand de
verzoeken om nota’s naar de sponsoren te
verzenden. Of dat allemaal binnenkomt moet
ook weer bijgehouden worden, en op de
juiste reis worden geboekt. Daarvoor stuur ik
altijd een bepaald kenmerk mee, met het
verzoek dat bij de betaling te vermelden.
Maar, je raadt het al, dat gebeurt niet altijd….

Ledennamiddag - Vooravond,
Noordwijk

En straks de reissommen, eventueel
gecorrigeerd met een toezegging uit het
Tuurfonds. Dat stukje vanuit het Tuurfonds
dan weer toekennen aan die
reis. Aanbetalingen aan de hotels, auto’s of
bussen, of borg, enzovoorts. Afijn, alles met
elkaar een behoorlijke puzzel.

Onder het motto ‘geen sneeuw dan
maar strand’ een ledenfeest. Veel leden
kwamen op zondag 19 september naar
Noordwijk om in ‘De Koele Costa’ een
gezellig en vooral geanimeerd
samenzijn te hebben. Dat werd het ook.
Een super band met perfect op de
middag passende muziek - van modern
tot gouwe ouwe. Uiteraard ontbrak onze
deejay niet. DJ Justin maakte van de
pauzes van de band gretig gebruik om
ons te vergasten op heerlijke nummers.
Alleen maar blije, vrolijke en opgewekte
gezichten. Want, ja, hopelijk mogen we
weer snel naar alle mooie skioorden.

Maar, het is het waard om veel tijd te steken
in ons doel: Skiplezier voor de leden! Vorig
jaar lukte dat niet, dat was een verloren
seizoen. We mikken erop dat het dit jaar wel
gaat lukken, maar het is nog wel spannend
hoor! Het leven zonder corona is zo veel
simpeler….
Ik hoop dat het gaat lukken om de reizen door
te laten gaan. En in dat geval wens ik je heel
veel skiplezier!!

Om de ledendag tot dit grote succes te
maken is veel geregeld. Polsbandjes,
een goede vloer, zodat alle VGW-ers ter
plaatse konden komen, de band, het
geluid, de volledige catering. Heel erg
bedankt VGW-ers voor het regelen van
deze mooie dag!

Groet, Leo Plak

Open Dag VGW 2021
Zoals elk jaar trappen we het seizoen af, beter gezegd: skiën we het seizoen in met de
welbekende Open Dag in Huizen waar we ieder jaar veel enthousiastelingen mogen
verwelkomen om kennis te maken met het aangepast skiën én onze toffe vereniging.
Dit jaar was het op zaterdag 11 september. Ondanks de situatie rond corona hadden zich toch
mooi 12 deelnemer aangemeld om een proefles te ervaren.
De voorbereidingen om deze dag mogelijk te maken begonnen al rond mei met het bekend
maken van de Open Dag op de website en andere pr-kanalen. Ook de oproepen voor de ploeg
van docenten, begeleiders, liftbemanning, materiaal- en pr-mensen gaan dan de deur uit. Want
zonder deze toppers geen Open Dag!!
Ook omdat het afgelopen seizoen skiloos was, stond iedereen te trappelen om hier weer een
mooie dag van te maken. Dat vond de organisatie heel fijn.
Met de genoemde ploeg mensen hebben we ondanks de geldende maatregelen van toen toch
een mooie Open Dag kunnen neerzetten. Iedere deelnemer heeft een uur mogen proeven wat
dat skiën met je doet. En het is altijd weer leuk om de deelnemer zo enthousiast te zien en te
horen dat hij of zij zich direct wil inschrijven voor de lessen in Huizen of zelfs gelijk al plannen
maakt om mee te gaan op een van de reizen.
We doen het allemaal voor dat enthousiasme!!
Iedereen bedankt voor de hulp op de Open Dag. Volgend jaar gaan we er weer voor, hopelijk
dan weer geheel als ‘vanouds’ zonder beperkingen.
Namens de PR-commissie,
Hugo van Asch

De VGW op de
Nationale MS Dag
Op 7 november 2021
was de VGW aanwezig
op de Nationale MS
Dag. Onze leden
Claire, Eric en
Bernadette hebben die
dag de stand beheerd.
Zij hebben veel
mensen, onder wie
deelnemers en
potentiële begeleiders
ontmoet.
Het was een geslaagde
en gezellige dag.

Sneeuwtraining in
Landgraaf
Ter voorbereiding op de
VGW gevorderden reis naar
La Plagne hebben we op 11
en 12 november jl. een
sneeuw training gehad.
Deze is bewust
georganiseerd om te kijken
hoe het niveau van de zit
skiërs ervoor staat na een
jaar niet skiën vanwege de
corona maatregelen.
Goed, we mochten weer, en
wat heb ik ervan genoten !
En aan de snuutjes te zien
de anderen gelukkig ook ! ☺
Donderdagmorgen samen met Marino voor dag en dauw naar het Limburgse land. We willen
natuurlijk wel op tijd zijn, onze auto rit verloopt helemaal goed. Na aankomst eerst maar even
een bakje koffie en thee en ondertussen druppelen één voor één de nodige VGW’ers binnen.
Een aantal hadden door file of ander oponthoud een zeer lange reis naar Landgraaf. Het was
weer een prettig terugzien van oude bekenden en natuurlijk ook leuk om kennis te maken met
nieuwe deelnemers.
Een aantal dagen ervoor was voor mij de voorpret al begonnen. Ik had m’n zitski maar eens van
zolder gehaald en na bijna 2 jaar weer in elkaar gezet. Waar ik daar mee bezig was kreeg ik
meer en meer zin om eindelijk weer te gaan zit skiën.
Na wat opstartprobleempjes zat uiteindelijk iedereen in z’n zitski Na bijna twee jaar niet skiën
hadden meerderen kleine aanloop problemen. Zo was de stoeltjeslift voor een aantal personen
even een hindernis en betrapte ik mijzelf erop dat ik het ontgrendelen even kwijt was. Na
deskundig advies van Fleur had ik dat snel weer terug gevonden.
Dan het werkelijke skiën. Hoe zou dat gaan na twee jaar ‘stil zitten’? Uiteindelijk viel dat voor
ons allen 100% mee. Na een aantal warm draai afdalingen kwam bij een ieder het gevoel meer
en meer terug. Met deskundige adviezen van Luc, Leo en zeker ook Rob kon iedereen zijn ski
kwaliteiten nog verder verbeteren.
Na 2 uur skiën kwam de welverdiende pauze. Onze zuiderburen hadden blijkbaar een feestdag
en namen niet alleen massaal gebruik van de skihelling maar ook van de tafels en stoelen in de
horeca bij Snowworld. Pfff, wat een drukte. Nadat ieder z’n maaltje (of meerdere ) naar
binnen had gewerkt zijn we voor de 2e ronde gegaan. Wat is dat skiën toch een heerlijke vorm
van ontspanning, bij een geweldige vereniging met toppers van leden! Ik realiseerde mij
nogmaals dat ik dit alles dit voorjaar ECHT gemist heb!
‘s Avonds gezamenlijk heerlijk gegeten en gelachen. Het lijkt bijna een kopie van het
gezamenlijk eten tijdens een VGW reis, net zoals daar was het ook nu super gezellig! Hierna
lekker het bed in van het Snowworld hotel.
Op de tweede dag waren we ‘s morgens alweer vroeg wakker door de vrachtwagens van
leveranciers van Snowworld. Ook dit lijkt wel aardig op een wintersportdorp, waar ook in alle
vroegte verkeer door de straat rijdt. Het enige wat we nog misten waren de kerkklokken die
normaal om 7 uur het dorp wekken. Na een prima ontbijt weer lekker skiën. Ook dat ski in-ski
out systeem bevalt mij hier prima, bijna rechtstreeks vanuit het ontbijt weer de zit ski in. Lijkt wel
een kopie van La Plagne, ook daar vanuit het appartement rechtstreeks de piste op.
Ook vandaag hebben we weer heerlijk geskied. Gelukkig was het vandaag een stuk rustiger op
de piste. Alle Belgen waren gelukkig weer naar huis. Vandaag heerlijk de puntjes op de i kunnen
zetten, het ging mij beter en beter af. En dat zag ik gelukkig bij meerderen.
Wat had ik dit gemist, ik hoop dat komend seizoen alle VGW reizen door mogen gaan. Mocht
dat helaas niet zo zijn dan zal ik nog even moeten nagenieten van deze super dagen van de
gevorderden groep bij Snowword in Landgraaf.
Han Verheijen
P.s. voor mijn lieve leerlingen uit mijn klasje van de Kinderreis : kijk, ook skileraren kunnen
blijven leren en hebben ook nog gewoon les.

Hallo lieve, lieve vrijwilliger,
Dit kan wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden. Dit jaar helaas weer geen
vrijwilligersdag. De dag dat jullie elkaar eindelijk weer zien. En de dag waarop de aftrap voor
jullie wordt gegeven voor de VGW-reizen waarmee jullie meegaan om te helpen.
Wat ben ik als voorzitter blij met alle vrijwilligers. Jullie begeleiders, die straks weer bergen werk
gaan verzetten.
Maar dit jaar wil ik de andere vrijwilligers, die het hele jaar door betrokken zijn bij de VGW extra
bedanken.
De leden van de leraren-, de begeleiders-, de materiaal- en de pr-commissie, de reisleiders, de
leden van het VGW- en SGW-bestuur en dan natuurlijk de vrijwilligers die de VGW-skilessen in
goede banen leiden op de Wolfskamer.
Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat alles binnen de vereniging draait en ontwikkelt.
Zoals jullie ongetwijfeld weten ben ik niet zo'n spreker. Ik laat dat liever door anderen doen.
Dit jaar heb ik een persoon gevonden die veel betekent in de gehandicaptensport.
Ik zou zeggen lees haar bericht en steek de complimenten in je zak.
En voor nu: ik hoop dat komend jaar onze reizen kunnen doorgaan. Dit hebben we helaas niet
in eigen hand. Wij doen er alles aan om, wanneer we kunnen gaan, er klaar voor zijn.
Alvast heeeeelllll veeeeeeelllll plezier (en mocht het niet doorgaan hopelijk tot volgend jaar).
Met vriendelijke groeten,
Peter Nijman
Voorzitter van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters

Sport is ongelooflijk belangrijk
Sport is ongelooflijk belangrijk, het zorgt er voor
dat je fitter wordt maar vooral ook dat je vrienden
maakt, zelfredzamer wordt en meer
zelfvertrouwen krijgt. Helaas is ‘gewoon’ sporten
nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Zeker niet voor mensen met een lichamelijke
beperking. Des te meer is het fantastisch dat jullie
je inzetten om het mogelijk te maken om met ruim
honderd gehandicapte sporters op wintersport te
gaan! Zonder jullie inspanning en medewerking
zou dit niet mogelijk zijn. Juist nu, door de Corona pandemie, beseffen we hoe fijn het is om met
elkaar te kunnen sporten. Ik hoop dan ook van harte dat jullie deze winter weer met elkaar van
een prachtige wintersport reis kunnen genieten. Heel veel succes en plezier.
Elk kind de kans om gewoon te sporten!
Met vriendelijke groet,
Esther Vergeer
Esther Vergeer Foundation

Uit de ALV van 10 oktober 2021
De voorzitter doet een oproep aan de leden en met name de jongeren zich te melden. Hij hoopt
op een voorspoedig jaar zonder een hoofdrol voor corona .
Over het voorstel voor een vrijwilligersovereenkomst wordt lang gedebatteerd. Uiteindelijk trekt
het bestuur het voorstel terug en beraadt zich.
De ALV stemt in met het voorstel tot automatische incasso.
Gesproken is over datum van de ALV. Kan die niet naar de eerste helft van het jaar. Wellicht dat
er dan meer mensen komen dan nu (er waren 17 leden). Dit is vooralsnog technisch niet
haalbaar. Wellicht dat een tussentijdse bijeenkomst, zoals afgelopen zomer in Noordwijk (De
Koele Costa) aanknopingspunten biedt om toch wat zaken door te spreken. Een keer per jaar is
een beetje weinig.
De penningmeester wordt gedechargeerd. Leo Plak heeft het weer goed gedaan.
Over de SGW: er is een nieuw bestuurslid gevonden, namelijk Michiel Butter. Rob Reijmers
stopt als interim penningmeester en gaat door als algemeen bestuurslid. Michiel Butter is de
nieuwe penningmeester van de SGW. Jeep ter Heide stapt uit het bestuur.
Er zijn vier voorstellen voor wijziging van het huishoudelijk reglement gedaan:
a) Voorstel tot naamswijziging skilerarencommissie in lerarencommissie. Ondanks het feit dat
iedereen akkoord was in de voorbereidende fase, wordt het voorstel niet aangenomen.
b) De bewaartermijn van cursisten dossiers wordt onder instemming van de ALV
teruggebracht naar drie jaar.
c) De vrijwilligersovereenkomst wordt niet in het HHR opgenomen. De leden hebben verzocht
aan het bestuur om de overeenkomst aan te passen.
d) Deelname aan reizen. Bij te veel inschrijvingen geldt de volgorde van inschrijving, waarbij
nieuwe deelnemers (die nog nooit eerder met de betreffende reis mee geweest zijn) voorrang
krijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat maximaal 30% van de deelnemers aan de reis nieuw is.
De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij capaciteitsproblemen in het hotel,
deelnemers (in overleg) buiten het hotel te plaatsen.
De voorzitter doet nog eens een dringend beroep op de leden om mee te denken over de
invulling van de secretarisfunctie na Anneke (zij stopt er aan het einde van dit seizoen echt
mee). Het volledige concept-verslag van de ALV kun je terug vinden op de website.
Noteer nu alvast de datum voor de volgende ALV In je agenda: 9 oktober 2022.

Openstaande vacature - Secretaris VGW
Zoals iedereen inmiddels weet, stopt Anneke van den Berg aan het einde van het seizoen
(datum) met het secretarisschap van onze vereniging. Aan de hand van een aantal vragen geeft
Anneke een helder beeld van en inzicht de functie van secretaris van onze vereniging. Anneke
is aan het woord.
Communicerende helikopter
“Wat doe je als secretariaat wordt mij wel eens gevraagd. Best lastig om uit te leggen. Je bent
eigenlijk een soort van helikopter die alles in de gaten houdt. Faciliteren en communiceren is
een “must” binnen de VGW. Met al onze vrijwilligers die actief bezig zijn is het belangrijk om de
juiste informatie te delen en te halen. Een zekere kennis van hoe de VGW werkt is wel handig
zodat je weet waar je moet zijn voor vragen. En met zoveel vrijwilligers heb je ook veel
initiatieven en ideeën. Prachtig, maar ze moeten wel kunnen passen in de drukke agenda van
de VGW.”
ICT-vaardig
“Verder ben ik wel een beetje ICT-vaardig; best handig als je op allerlei platforms moet kunnen
inloggen en eventueel aanpassingen moet doen. Tegenwoordig met inachtneming van de AVG
zo AVG-proof mogelijk.
Samen met vrijwilligers
“Natuurlijk doe ik dit niet zonder hulp. Ik word ondersteund door het bestuur en alle vrijwilligers
die er actief zijn.”
Tijd om het stokje over te dragen
“Na 20 jaar ga ik er echt mee stoppen. Met veel plezier doe ik het werk maar het is tijd om het
stokje door te geven. In die 20 jaar heb ik de VGW zien groeien op allerlei vlakken. Niet voor
niets zijn wij de grootste vereniging van Gehandicapte Wintersporters in Nederland, misschien
wel in heel Europa.
Wil je meer infomatie? Lees gerust verder in het jaar rond met het secretariaat.”

Het jaar rond met het secretariaat
Januari & februari
Een redelijk rustige tijd. De reizen vinden plaats en hopelijk gaat alles goed. Tijd om achterstallig
onderhoud te doen. Door het jaar heen blijven er onderwerpen liggen die nu mooi eens nader
onderzocht moeten worden. Vaak is het uitzoeken van mogelijkheden. En er vindt een
bestuursvergadering plaats in deze periode.
Maart & april
De reizen zijn achter de rug en er komen mooie verhalen binnen van de mensen. Reisleiders
zijn bezig om de reizen af te ronden en anderen zijn bezig om de reis te maken. In de maand
april is er een overleg met alle betrokken commissies over hoe de reis is verlopen. Altijd een
hele verfrissende bijeenkomst. Er gingen dingen anders dan gebruikelijk, maar dat werd goed
opgelost. Hier wordt een verslag van gemaakt. Zijn er alweer afspraken gemaakt voor het
volgend seizoen? Wat worden de prijzen? En hoe zit het met de bus? Allemaal zaken die we
toch wel even moeten weten. Ook in deze periode vindt er weer een bestuursvergadering
plaats. Komend jaar is de Support beurs weer. Gelukkig hebben we vrijwilligers die deze kar
trekken. Wel monitort de secretaris of het allemaal loopt. Zeker nu er ook andere “zuster”
partijen meedoen. Nog een hele klus.
Mei & juni
De maanden waarin een groot aantal zaken duidelijk moeten worden. De juiste informatie moet
op 1 juli op de website komen. Hierbij niet vergeten dat alle invulformulieren die er zijn van de
juiste informatie worden voorzien. Ook een overleg met alle commissies die een activiteit in
Nederland hebben. Wat kan beter, hoe stroomlijnen we alles?
Goed contact houden met de PR-commissie, zij zetten alle informatie op de website.
Tussendoor nog de mailing verzorgen voor de nieuwsbrief:. “Gelukkig hoef ik de inhoud niet te
doen, dat doet de PR.” Veel overleg over informatie die op de website moet komen. Gelukkig
gaat dit vaak per mail.
Vergeet ik het bijna nog. De juiste informatie vergaren voor de ALV gaat eraan komen
(jaarverslag, agenda, locatie).
Juli & augustus
Alle staat klaar voor het komend seizoen. Komen her en der wel telefoontjes en mailtjes binnen
voor meer informatie. “Vaak kan ik die doorsturen naar andere commissies.” Een beetje rustige
tijd met niet al te veel dingen op ons bordje. Wel nog een bestuursvergadering
Afronden van de ALV stukken samen met de voorzitter. Deze moeten als ze klaar zijn nog wel
even door het bestuur worden doorgelezen. Staat alles er juist in? Moet er nog wat bij?
Natuurlijk nog even een locatie regelen. We kunnen bij het regelen van een locatie gelukkig
rekenen op een redelijk breed netwerk. Tussendoor zelf nog wel op vakantie natuurlijk.
September & oktober
De Open Dag bij De Wolfskamer en de ALV zijn de speerpunten van deze maanden. Altijd wel
heel gezellig om aan te sluiten bij de Open Ddag. Dan zie je echt waar we het voor doen. Ben
benieuwd wat de Support beurs met de aanmeldingen doet? Komen al meer telefoontjes en
mailtjes binnen voor meer informatie?. “Sommige mensen maak ik zelf blij, anderen verwijs ik
door naar anderen clubs.” Natuurlijk wel een bestuursvergadering. De inschrijvingen stromen
binnen. Nog even een mailing verzorgen voor de inning van de contributie.
November & december
Begin november een overleg met alle betrokken partijen over de reizen. Hoeveel inschrijvingen
zijn er? Hebben we genoeg vrijwilligers en leraren? Altijd een hele puzzel voor de reisleiders.
Als bestuur hoop je daarin te kunnen ondersteunen. In december is de vrijwilligersdag.
Inhoudelijk hoeven we daar als bestuur ons niet echt mee bezig te houden. Dat doen anderen
voor ons. Dat is erg prettig. Er komen nog steeds mailtjes en telefoontjes binnen van mensen
die graag willen huren, vrijwilliger willen worden of mee willen op een reis. Ook zijn er een
aantal vragen over lidmaatschap en de contributie.
Zo en nu op naar het volgende jaar!
Geïnteresseerd? Waag er eens een mailtje aan.
Anneke van den Berg
Secretariaat VGW

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2022!!

Heb je vragen over deze editie of heb je zelf een leuk onderwerp voor in de volgende editie?
Neem dan contact op met pr@vgw-online.nl.

Facebook

Website

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Pr@vgw-online.nl toe aan uw adresboek.

